


Os catalães vão a votos a 25 de novembro e preparam-se para dar a vitória aos
nacionalistas, que querem um referendo à independência. Será um processo duro
e de desfecho incerto, mas a implosão de Espanha deixou de ser uma miragem
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A Catalunha está diferente e não é

só por causa da crise. Vê-se nos

símbolos que adornam as fachadas

dos prédios. O número de andares

à venda e de lojas encerradas é ul-

trapassado pelo das senyeras, ban-

deiras catalãs que surgem ora na

versão oficial — quatro faixas en-

carnadas sobre fundo amarelo —,

ora na versão estelada, a que o triân-

gulo e a estrela dão um toque meio

cubano, a evocar revolução.

A ideia de uma Catalunha so-

berana não é nova, mas, depois de

muitos anos no foro da utopia, está

agora no “terreno da realidade”, co-

mo diz ao Expresso Muriel Casals,

presidente da associação Òmnium

Cultural, que promove a língua e a

cultura catalãs. No dia 25 de no-

vembro há eleições autonómicas e

as sondagens preveem uma vitória

nacionalista. Artur Mas, presidente

da Generalitat (governo autonómi-

co), tem a reeleição garantida e pro-

mete consultar a população, para

saber se quer continuar ligada a Es-

panha ou formar um novo país.

“Um novo Estado na Europa”

foi o lema da manifestação que le-

vou centenas de milhares de pes-

soas às ruas de Barcelona, no dia 11

de setembro. Não sendo certo que

todos fossem independentistas, foi

uma explosão cuja gestação come-

çara em 2010, quando o Tribunal

Constitucional espanhol anulou

partes do novo estatuto de autono-

mia, aprovado quatro anos antes

pelos parlamentos catalão e espa-

nhol e, ainda, pelo povo catalão,

num referendo.

Ficaram sem efeito vários arti-

gos e um preâmbulo sem valor le-

gal, mas de alto simbolismo, que

estipulava que “a Catalunha é

uma nação”. A amputação indig-

nou catalanistas como Casals. “OA
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demos da nossa democracia é a Ca-

talunha”, defende. O deputado au-

tonómico socialista Ernest Mara-

gall vê na comunidade autónoma

um “sujeito político pleno, capaz

de decidir por si, partilhando o

que houver a partilhar”. A senten-

ça é o ponto de viragem apontado

por todos aqueles que falaram ao

Expresso, a favor ou contra a se-

cessão. Quis a sorte que coincidis-

se com o início dos apuros finan-

ceiros europeus, espanhóis e, lo-

go, catalães, o que só gerou mais

tensão. Até porque há figuras do

Partido Popular (direita, no poder

em Espanha) que, a pretexto da cri-

se, propõem uma involução do Es-

tado autonómico, recentralizando

competências.

Nesse mesmo 2010, Artur

Mas foi eleito presidente da Gene-

ralitat e a sua força política, Con-

vergência e União (CiU, aliança de

dois partidos conservadores), pro-

meteu negociar com Madrid para

reduzir as contribuições catalãs pa-

ra o Estado e obter mais autono-

mia para gerir os recursos. Aconte-

ce que essa negociação foi aborta-

da pelo primeiro-ministro espa-

nhol, Mariano Rajoy, a 20 de se-

tembro. De imediato, o presidente

autonómico antecipou as eleições,

dizendo que o status quo é insusten-

tável e há que dar voz ao povo pa-

ra construir um “Estado próprio”.

NACIONALISMO PRAGMÁTICO

Trata-se de um passo de monta.

Até agora a CiU jogava a carta na-

cionalista para ganhar poder nego-

cial face a Madrid, não para uma

secessão. Era, digamos, uma ver-

são polida de Alberto João Jardim.

“Foi a sociedade civil que assumiu

o objetivo da independência e

obrigou os partidos a redefinirem-

-se”, explica Francesc Codina, de-

cano da Faculdade de Educação

de Vic, a mais soberanista das

grandes cidades catalãs. Indepen-

dentista “mas não ingénuo”, prefe-

re falar de “independência de com-

petências” e não prevê que a Cata-

lunha se torne um “Estado-nação

do século XVIII”. Eis, no entanto,

um período histórico relevante pa-

ra os catalães. Derrotados numa

guerra em 1714 (ver caixa), enca-

ram essa data como a da anexa-

ção por Espanha. Daí que a cele-

bração independentista do passa-

do domingo, no jogo Barça-Real

BANDEIRA AS RUAS
E PRAÇAS DE CIDA-
DES COMO VIC EN-
CHEM-SE DE SÍMBO-
LOS NACIONALISTAS.
DIANTE DA CÂMARA
MUNICIPAL, QUE
EXIBE A SENYERA
ESTELADA, A ADVOGA-
DA SUSAGNA ROURE
GARANTE QUE OS
CATALÃES SERIAM
MELHORES VIZINHOS
DO QUE SÚBDITOS
PARA O ESTADO
ESPANHOL

27

REVISTA 13/OUT/12



Madrid, tenha passado não só pela

enorme senyera formada pelos es-

pectadores de Camp Nou como

por gritos de “I... Inde... Independèn-

cia!” aos 17m14s de cada parte do

desafio.

No interior rural o soberanis-

mo é maior do que em Barcelona.

O amarelo e o encarnado alastram

pelas ruas. Encantada com a para-

fernália das varandas da Praça

Maior de Vic, Susagna Roure diz

que o nacionalismo catalão é “cul-

tural e cívico, não étnico”. “Convi-

vo com não-independentistas e

não estou contra nada. Só quero

que nos deixem ser. Seremos me-

lhores vizinhos do que súbditos de

Espanha”, garante esta advogada.

“Quem vive e trabalha na Catalu-

nha é catalão, desde que o queira.

Não é questão de jus sanguini”, con-

firma Joan Laporta, ex-presidente

do Barcelona e deputado autonó-

mico pelo pequeno partido Demo-

cracia Catalã (DC).

O alcaide de Vic, Josep Maria

Vila d’Abadal, preside à Associa-

ção de Municípios pela Indepen-

dência, que agrupa 576 dos 946

concelhos catalães. “Queremos fa-

zer o nosso Estado. Próspero, rico,

justo, igualitário, hospitaleiro. Sere-

mos solidários na mesma, mas de

igual para igual”, promete. “Custa-

-me que os cidadãos de cá não be-

neficiem do esforço fiscal que fa-

zem”, afirma.

O argumento económico con-

vence o reformado barcelonês Jo-

sep Bonet: “Não ligo a bandeiras

mas o facto é que não temos com

quem negociar em Madrid”, diz,

mais resignado do que convertido

à causa. “Preferia o federalismo, pa-

ra ver se não boicotam os nossos

produtos”, diz o seu amigo Jordi

Vall, enquanto passeiam pelo bair-

ro portuário da Barceloneta.

Reforçar as autonomias e fa-

zer de Espanha um Estado federal,

à semelhança dos EUA ou da Ale-

manha, é a terceira via defendida

pelo Partido dos Socialistas Cata-

lães (PSC, ramo catalão do Partido

Socialista Operário Espanhol), a

quem as sondagens auguram uma

derrota em toda a linha.

UMA CONSULTA COMPLICADA

As sondagens indicam que Artur

Mas vencerá as eleições. Pode não

ter maioria absoluta, mas o arco so-

beranista (CiU, Esquerda Republi-

cana, Solidariedade, DC e Iniciati-

va) será superior ao unionista (o

PP e o partido Cidadãos). Isso per-

mitirá a Mas abrir um processo de

autodeterminação com consulta

popular, que o Parlamento catalão

aprovou antes da dissolução.

O dilema é que, segundo a lei

espanhola, convocar referendos é

“competência exclusiva do Esta-

do”, leia-se central. Artur Mas asse-

gura que procurará fazer a consul-

ta pela via legal, mas fá-la-á à mar-

gem da lei se Madrid não coope-

rar. Rajoy já qualificou o separatis-

mo de “disparate”. A 21 de outubro,

recorde-se, há eleições no País Bas-

co e na Galiza, comunidades autó-

nomas que têm, como a Catalu-

nha, o título de “nacionalidades his-

tóricas” e onde também há corren-

tes separatistas. No caso basco, tu-

do indica que os nacionalistas se-

rão os mais votados, contando-se

nas suas filas o partido Bildu, her-

deiro do Batasuna, braço político

do grupo terrorista ETA, que só dei-

xou de matar no ano passado.

“Artur Mas fará uma consulta

e irá ao estrangeiro tentar legitimá-

-la”, prevê Roure. Sobrepõe o “di-

reito moral e internacional” à

Constituição e lembra que a ONU

reconhece o direito à autodetermi-

nação dos povos. E sentencia com

um ditado nacionalista de há mui-

to: “L’autonomia que ens cal és la de

Portugal!” (A autonomia de que pre-

cisamos é a de Portugal).

“A chave é permitir a expres-

são de vontades maioritárias em to-

das as fases do processo”, afirma Er-

nest Maragall, o único deputado do

PSC que votou a favor do referendo.

Pede “criatividade” e imagina “no-

vas formas de Estado”, não forçosa-

mente separatistas, numa Europa

que tende a federalizar-se. Quanto à

questão legal, alvitra que “a evidên-

cia de um espaço democrático pode

obrigar a mudar a Constituição”.

Manel Parra, líder da platafor-

ma “Catalães e de Espanha”, que

tem 230 mil seguidores em grupos

da rede social Facebook e atraves-

sa o espectro político, lembra que

“90% dos catalães votaram em par-

tidos pró-Constituição”. A platafor-

ma organizou uma concentração

pela unidade de Espanha, em Bar-

celona, no dia 12 de outubro, após

o fecho desta edição.

Será crucial, em todo o caso,

definir o calendário e as regras da

consulta. Se os soberanistas a con-

vocarem, não podem dar-se ao lu-

xo de perdê-la. Laporta, que prefe-

ria uma declaração unilateral de in-

dependência, diz que o referendo

deve ser antes de que os ânimos

arrefeçam. “Perder seria ridiculari-

zarmo-nos a nível internacional.”

Francesc Codina realça a im-

portância da reação de Madrid, da

UE e de países como a França, os

EUA, o Reino Unido ou a Alema-

nha. Admite que a CiU possa estar

a esticar a corda na esperança de

Habitada há 450 mil anos, a

Catalunha conheceu períodos

de domínio ibero, romano e

visigótico. Os árabes conquista-

ram-na no século VIII, mas os

carolíngios depressa a recupe-

raram. O primeiro conde de

Barcelona a passar o título ao

filho foi Vilfredo, o Cabeludo.

A bandeira catalã (senyera),

com quatro faixas encarnadas

sobre fundo amarelo, nasceu

da lenda segundo a qual o rei

franco Carlos, o Calvo, molhou

a mão no sangue das feridas

de guerra de Vilfredo, passan-

do-a depois pelo seu escudo

dourado, no ano 897. Em 1137,

o conde Raimundo Berengário

IV de Barcelona casou com

Petronila de Aragão, unindo

aquele reino com a Catalunha.

A nova “coroa de Aragão”

expandiu-se para Maiorca,

Valência, Sicília, Córsega,

Sardenha e Nápoles. Em 1410,

Fernando de Aragão casou

com Isabel de Castela: os Reis

Católicos. Na guerra de 1710-14,

a Catalunha apostou nos

Habsburgos contra os Borbões,

mas estes venceram. Logo, as

instituições do condado foram

abolidas. O catalanismo ressur-

giu no século XIX, com a

Mancomunidade Catalã, que a

ditadura de Primo de Rivera

veio a abolir em 1923. Em 1932,

a II República espanhola

restaurou o governo próprio

(Generalitat) e criou um Estatu-

to de Autonomia, que durou

apenas até Franco vencer a

Guerra Civil. O ditador proibiu

os símbolos e até a língua

catalã. Recuperado em 1977,

em democracia, o estatuto foi

revisto em 2006, mas, apesar

da aprovação em referendo e

pelos parlamentos catalão e

espanhol, foi “cortado” em

pontos cruciais pelo Tribunal

Constitucional espanhol, em

2010, a pedido do Partido

Popular. Tal decisão reforçou a

pulsão soberanista. R

O PRESIDENTE
CATALÃO, ARTUR
MAS, TEM APLICA-
DO POLÍTICAS TÃO
OU MAIS AUSTERAS
DO QUE AS DE
MARIANO RAJOY NO
GOVERNO CENTRAL

História do
condado que
quer ser país

28

REVISTA 13/OUT/12



que Rajoy, face ao risco concreto

de um referendo, aceite mudar o

regime fiscal. Nesse caso, Mas, que

“nunca diz a palavra ‘independên-

cia’”, poderia prescindir da consul-

ta, já que “a independência é um

meio e não um fim”. Muriel Casals,

pelo contrário, considera que se es-

tá num “caminho sem retorno”.

MANOBRA DILATÓRIA

Fará sentido, no século XXI, uma

luta em torno de bandeiras, esta-

dos e nações? Críticos do indepen-

dentismo como Pere Navarro, lí-

der do PSC, afirmam que há ques-

tões prioritárias, como o desempre-

go (que afeta 821 mil pessoas, 21,5%

da população ativa catalã) ou a dívi-

da pública (42 mil milhões de eu-

ros) e acusam Mas de tapar com a

bandeira os cortes orçamentais

que levou a cabo, afetando o poder

de compra dos cidadãos.

“Esconde as reivindicações po-

pulares com a questão identitária e

conseguiu centrar o descontenta-

mento no Governo centralista e re-

trógrado de Rajoy”, analisa Dolors

Llobet, porta-voz da central sindi-

cal Comissões Operárias. Cética de

que a independência altere o mode-

lo social, diz que muitos dos que fo-

ram à manifestação de 11 de setem-

bro não eram separatistas: “Esta-

vam apenas descontentes.” Jordi

ALTERNATIVAS
OLHANDO O FAMOSO
PASSEIO DE GRÀCIA,
ERNEST MARAGALL
LEMBRA QUE “ESTA-
DO PRÓPRIO” PODE
TER MUITOS SIGNIFI-
CADOS. EM BAIXO,
NA SUA CASA DE
TERRASSA, O ACADÉ-
MICO JORDI GRACIA,
OPOSITOR DA INDE-
PENDÊNCIA, ATRIBUI
O BLOQUEIO ENTRE
CATALUNHA E ESPA-
NHA AO “FRACASSO
DA POLÍTICA”
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Gracia, professor de literatura, diz

que muitos cidadãos “não se sen-

tem interpelados” pelo discurso dos

políticos. Docente da Universidade

de Barcelona e crítico de Mas em

artigos de jornal, confirma que “a

Generalitat, com astúcia mas sem

visão, encontrou um aliciante coleti-

vo baseado num inimigo comum”.

Gracia recebeu o Expresso na

sua casa de Terrassa, periferia de

Barcelona, onde as preocupações

são mais prosaicas do que o sobera-

nismo. O mesmo sucede em bair-

ros povoados por imigrantes, co-

mo o Raval, em Barcelona. Foi lá

que o Expresso falou com Moham-

med Imram, paquistanês que traba-

lha numa loja de frutas. A seu ver,

a Catalunha não deve sair de Espa-

nha, porque “um país unido é mais

forte”. A sua patroa, a peruana Ro-

cío Collanes, acha que a secessão

“seria má” e preocupa-se com as

consequências para o comércio.

A sindicalista Llobet lembra

que “a CiU pratica uma política de

austeridade tão forte como a do

PP”. Saúde e educação são os secto-

res mais sacrificados e o desempre-

go cresce à razão de 300 pessoas

por dia desde que Mas governa. A

título de exemplo, os catalães pa-

gam um euro por cada receita mé-

dica que aviam e as escolas públi-

cas cobram três euros por dia às

crianças que levam o almoço de ca-

sa. E a Catalunha já pediu ajuda fi-

nanceira a Madrid, no valor de

5042 milhões de euros, o que tam-

bém lhe reduzirá a autonomia.

Jordi Gracia atribui o impasse

atual à “asfixia económica”. Diz

que Rajoy foi “incapaz de perceber

a gravidade do que aí vinha”: a fa-

lência do Estado autonómico que

Espanha criou em 1978, durante a

transição democrática, e que hoje

se traduz na quase bancarrota da

maioria das 17 autonomias. A es-

querda e o PSOE “não tiveram re-

flexos nem imaginação” para pro-

por uma reforma federalista, que

teria tido a sua janela de oportuni-

dade quando Zapatero governava

em Madrid e o PSC em Barcelona.

Os socialistas promoveram a já re-

ferida reforma do Estatuto, mas o

Constitucional — “politicamente

utilizado pelo PP, sem grande resis-

tência do PSOE” — acabou por es-

vaziá-la, para ira dos catalães.

NADA DE CONCRETO

Gracia alerta para as dificuldades

práticas da secessão, com implica-

ções económicas, pois “a instabili-

dade não atrai dinheiro”, mas tam-

bém “humanas, culturais e familia-

res”. Critica tanto os insultos espa-

nhóis à Catalunha como os comen-

tários catalães sobre a preguiça

dos andaluzes e lembra que Espa-

nha, que gerou “reacionários” co-

mo Rajoy, também gerou Pedro Al-

modóvar, Manuel Azaña ou Javier

Marías. E recorda que o PP e a CiU

são ideologicamente irmãos. “Não

é Espanha quem nos rouba, mas

sim a CiU, que aprovou orçamen-

tos de Rajoy e Zapatero”, diz Parra.

O anti-independentista diz

que os independentistas promo-

vem um ambiente em que quase

“fica mal” não ser pela secessão —

“Mandam-nos para o nosso país!”

—, mas nada concretizam sobre

aquela. “Não há sequer um estudo

de viabilidade!”, exclama, avisando

que “uma Catalunha soberana terá

de assumir parte da dívida espa-

nhola. Durante três ou quatro anos

a economia catalã ressentir-se-ia”.

Jordi Gracia confirma o mau

ambiente e diz ter ficado impres-

sionado com uma reportagem em

que editores castelhanófonos fala-

vam sob anonimato, receando re-

taliação do Governo de Mas.

O docente aponta uma fragili-

dade à maioria soberanista: vai da

conservadora CiU à Iniciativa, pró-

xima dos comunistas. “Estão de

acordo no referendo mas não no

resto. É então que volta a política”,

prevê. Vila d’Abadal reconhece

que, se a causa soberanista falhar,

será devido às “divergências inter-

nas”. Na semana passada, quatro

INCERTEZA EMBORA
SEJA CERTO QUE OS
INDEPENDENTISTAS
VÃO TER MAIORIA
APÓS AS ELEIÇÕES
DE 25 DE NOVEM-
BRO, MUITOS CATA-
LÃES QUEREM SER
ESPANHÓIS. O FUTU-
RO INCERTO VAI
EXIGIR SOLUÇÕES
NUNCA APLICADAS E,
DE TODOS OS LADOS,
FORÇA E DETERMINA-
ÇÃO QUASE SOBRE-
-HUMANAS
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partidos independentistas foram

incapazes de se coligar, após sete

horas de reunião.

Não deixa de ser paradoxal

que o mesmo Governo catalão que

se quer separar de Espanha garan-

ta que permanecerá na UE, polo su-

pranacional à qual 27 Estados inde-

pendentes vêm cedendo sobera-

nia. Se ficará ou não o futuro dirá,

já que a secessão seria um caso iné-

dito, sobre o qual até os responsá-

veis europeus emitem declarações

contraditórias. Os unionistas ba-

seiam-se nos tratados europeus pa-

ra dizer que a saída de Espanha im-

plica a saída da UE. Já os nacionalis-

tas apostam na realpolitik. “As

ameaças não pegam. A Europa es-

tá interessada na Catalunha. Que-

rerão os cidadãos europeus perder

direitos de que gozam aqui por es-

tarmos na UE? Os que têm negó-

cios quererão perdê-los?”, questio-

na Vila d’Abadal. O PIB per capita

catalão é de 30.700 dólares, ao ní-

vel da Áustria ou do Reino Unido.

O de Portugal é de 23.700 dólares.

Avolumam-se as dúvidas so-

bre os contornos de um novo país,

de assuntos tão frívolos como sa-

ber em que liga jogará o Barça (“Na

que quiser, mas continuará a ga-

nhar a Champions”, jura Laporta) a

outras mais profundas, como o pa-

pel da língua castelhana num puta-

tivo Estado catalão.

Dados oficiais indicam que,

dos 7,5 milhões de habitantes da Ca-

talunha, 45,9% usam preferencial-

mente o castelhano, 31,6% o catalão

e 11,9% ambas. Os governos catalães

têm impulsionado o catalão, que é

usado no ensino e cuja proibição du-

rante a ditadura franquista ainda é

argumento de peso. “É um milagre

ter sobrevivido!”, exclama Muriel

Casals, que garante não querer per-

der a “riqueza” do castelhano. Nacio-

nalistas e unionistas esgrimem uma

guerra infinda sobre qual das lín-

guas tem sido mais prejudicada. “Se-

ria absurdo os nossos filhos não fala-

rem castelhano”, concede Francesc

Codina. Afirma que, se as institui-

ções têm promovido o catalão, o cas-

telhano domina nos media. E dá um

dado: “Embora haja mais famílias a

falar castelhano como primeira lín-

gua, mais de metade da população

votaria sim num referendo”, de

acordo com os estudos de opinião.

Se a questão independentista

já divide a Catalunha, como seria

após a secessão? Susagna Roure

admite que um resultado renhido

num referendo criaria tensões. “É

capaz de passar uma geração até

isto estar resolvido.” “No mínimo

exijam 70% de participação no refe-

rendo e um resultado expressivo”,

diz Jordi Gracia, frisando que 50%

de “sins” em 70% de eleitores se-

riam, na verdade, apenas 35%.

Ernest Maragall, que não se re-

candidata, pretende, a partir da

sua Fundação Catalunha Europa,

dar contributos para definir a con-

figuração do Estado catalão e pro-

curar saídas para a crise que con-

traponham o crescimento à auste-

ridade. Joan Laporta pede “muita

pedagogia”, pois além do seny (o

proverbial bom senso catalão), há

alguma rauxa (imprudência). E “fal-

ta o manual de instruções”. R

pcordeiro@impresa.pt

UM VELHO DITADO
NACIONALISTA
CATALÃO DIZ
“L’AUTONOMIA QUE
ENS CAL ÉS LA
DE PORTUGAL!”
(A AUTONOMIA DE
QUE PRECISAMOS
É A DE PORTUGAL)




